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INHOUD van deze webinar

Waarom een focus op het psychosociaal 
welzijn in het Jaarlijks Actieplan en Globaal 
Preventieplan? 

Hoe stressfactoren opsporen en analyseren 
met de burn-outtool van ABVV-Metaal?

Hoe schadelijke stressfactoren vertalen naar 
het JAP 2023?
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Waarom focus op 
psychosociaal welzijn?
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Burn-out-rapport
ABVV-Metaal

4



Burn-out-rapport
ABVV-Metaal
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Burn-out-rapport
ABVV-Metaal
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Burn-out-rapport
ABVV-Metaal
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Burn-out-rapport
ABVV-Metaal
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Het rapport van de SERV 
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Het begrip burn-out
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Geen enkele sector blijft gespaard 
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Werken tot het pensioen?
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Risicofactoren van arbeidssituatie
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Hoe opsporen & analyseren als 
delegee?
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De belangen van de werkgever 
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De burn-out en mental coach
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Preventiebeleid met tools

17



Burn-out-tool ABVV-Metaal

18www.abvvmetaal.be/burnout



Burn-out-tool ABVV-Metaal
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Wat zijn de vijf A’s?
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Praktijkverhaal
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Welke van de 5 A’s?
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Stressfactoren aankaarten 
in het CPBW
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REGISTRATIE 
VAN 

AANWEZIGHEID



Het ‘welzijn op het werk’, wat heeft 
er allemaal mee te maken?
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De werkgever is de 
hoofdverantwoordelijke.

Maar wie heeft ook een 
belangrijke rol bij het 
uitwerken en optimaal 
functioneren van het 
psychosociaal 
welzijnsbeleid?

31



De WG is verantwoordelijk voor …

Structurele planmatige aanpak

Dynamisch de risico’s beheersen

Volgens de algemene preventiebeginselen

Met betrekking tot de 7 welzijnsdomeinen
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De 7 welzijnsdomeinen

arbeidsveiligheid

arbeidshygiëne

verfraaiing
arbeidsplaats

gezondheid

psychosociale
belasting

ergonomie

invloed op het leefmilieu

preventiemaatregelen
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Dynamisch de risico’s beheersen
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Dynamisch de risico’s beheersen
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Dynamisch de risico’s beheersen

36

De risicoanalyse gebeurt op het niveau van

1. de organisatie in haar geheel 

2. elke groep van werkposten of functies

3. het individu

Zij bestaat achtereenvolgens uit: 

 1. identificeren van gevaren voor welzijn WKN; 

 2. vaststellen en bepalen van risico’s voor welzijn WKN; 

 3. evalueren van risico’s voor welzijn WKN. 



Preventiemaatregelen volgens de 
algemene preventiebeginselen
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Preventiemaatregelen volgens de 
algemene preventiebeginselen
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Preventiehiërarchie
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 Risico vermijden = Elimineren

 Vervangen wat gevaarlijk is door iets minder gevaarlijk = 

Primair reduceren

 Risico bestrijden aan de bron = Secundaire reductie

 Collectieve beschermingsmiddelen = CBM

 Persoonlijke beschermingsmiddelen = PBM

Informatie en instructie



Structurele planmatige aanpak
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Het Jaarlijks Actieplan 
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Basisprincipes JAP

Belangrijke principes voor het JAP:

• voor ieder dienstjaar 

• opgesteld door de WG in overleg met de HL, de IDPBW en 
evt. andere interne en/of externe diensten

• voor advies voorgelegd aan het CPBW

• JAP beschrijft de prioritaire doelstellingen van het GPP met 
de verantwoordelijke(n), de nodige middelen en datum 
voor uitvoering

• omvat de 7 welzijnsdomeinen

• bepaalt eveneens de aanpassingen die moeten 
aangebracht worden aan het GPP als gevolg van …
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JAP-beleid
• uitvoering GPP gebeurt via het JAP 
• JAP is veel meer dan het GPP, een 
DOE-document

• concreet in vastleggen wat te doen, 
met welke middelen en wat het doel is
• alleen haalbare acties in het actieplan 
• geloofwaardigheid?
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JAP-beleid

Inhoud JAP:

•prioritaire doelstellingen volgend kalenderjaar
•gebaseerd op strategie en lange termijn (GPP)

•beheersen van schade & vermindering van 
aantal en ernst ongevallen 
•elke afdeling zijn eigen streefdoel = hun 
‘problematiek’
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JAP-beleid
Vastleggen middelen en methoden voor volgend jaar:

• geldelijke middelen en investeringen 

•beschikbare tijd voor de betrokkenen 

• campagnes

•wedstrijden

•opleiding

• instructies

• inspectiecriteria

•onderzoek ziekteverzuim, overplaatsingen, klachten, 
vrijwillig ontslag, ... 

•…
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JAP-beleid
Concrete en specifieke planning
Moet realiseerbaar zijn in de tijd

•Bijsturing in de loop van het jaar is mogelijk 

• Timing!

Moet financieel haalbaar zijn

•Volgens economische mogelijkheden van werkgever

•Concrete budgettering voor aanpassingen

Concreet en meetbaar

•Aantal incidenten, ongevallen, ... 

•Volgen planning?

•Volgen budgettaire middelen
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JAP-beleid
Methode van aanpassing van GPP?

•Maandelijkse vergadering van het CPBW:
= vast agendapunt?!

•Regelmatige verslaggeving van evolutie 
(negatieve & positieve!)
•Evaluatie toereikendheid van budget
•Evaluatie doelstellingen (toereikend en 
blijvend haalbaar?)
•...
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Wat met ons JAP

GOED FOUT



Hebben wij een goed JAP en GPP?

1. qua structurele aanpak en rekening 
houdend met de algemene 
preventiebeginselen kun je dit aftoetsen met 
de wetgeving

2. qua inhoud (risico’s die aangepakt moeten 
worden en de preventiemaatregelen, dat 
kan alleen iemand beoordelen die de 
situatie kent)
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Welke gegevens staan 
bij jou in het JAP van de 
onderneming?
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Toezicht: CPBW
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GEEFT JE WERKGEVER EEN REDEN 
MEE OM EEN NEGATIEF ADVIES TE 
VERKLAREN? 

•Antwoord 1 = JA

•Antwoord 2 = NEE
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Inspraak van het CPBW
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Inspraak en verantwoordelijkheid
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Stappenplan JAP

Stap 1: Hoe verzamel je punten voor het JAP? (september)

• Bij de werknemers

• Militantenvergadering

• Globaal preventieplan

• Jaarlijkse rondgang

• Maand- en jaarverslagen CPBW 

• Jaarverslag medische dienst

• Officiële keuring verslagen

• Verslagen EDPBW 

• Verslagen milieucoördinator
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Stappenplan JAP
Stap 2: Wat doe je met de verzamelde punten? (oktober)

• Nakijken wat onmiddellijk kan opgelost worden

• Nakijken of deze punten al dan niet aan de wetgeving voldoen

• Opbouw van argumentering over deze punten

• Ondersteunen van deze punten met eventuele metingen, klachten van WKN, 

keuringsverslagen

• Een beroep doen op deskundigen, bijv. bedrijfsarts, preventieadviseur
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Stappenplan JAP

Stap 3: Hoe bepaal je de punten in volgorde van belangrijkheid, 

welke wil je in het JAP? (november-december)

• In samenspraak met de CPBW-leden 

• Voorstellen bespreken met de leden van OR en SD 

• Bespreken op de militantenvergadering 

• Bespreken met de WKN 

• Bespreken met de andere vakbonden 

• Wat kosten de voorstellen? 

• Wat is er voorzien van budget? 

• Welke zijn de punten van de directie? 
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Stappenplan JAP

Stap 4: Wat doe je verder met het JAP? (vanaf januari)

• Syndicale controle 

• Maandelijks bespreken tijdens de voor- of maandverslagen 

• Aanduiden van een verantwoordelijke per punt (iemand van de WKG 

maar ook iemand van het CPBW)

• Opvolgen van de timing van de punten 

• Evaluatie van het lopende JAP 

• Niet opgeloste punten naar volgend jaar verschuiven 
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En nu zonder logo een titel

• En zonder logo op witte fond en tekst
• Nog meer tekst
• Nog meer tekst



vorming
360°

Ben je klaar om 
aan de slag te gaan?
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